
XXVIII. urtea   •   75. zenb.   •   2010 IRAILA-ABENDUA

Josu Perales

Jon Ant xia

Isabel Arrigain

Garbi Ugarte

Ale honetan

Aurkezpena 1

Monografi a

Ba al dago bizit zarik atazetan oinarritutako irakaskunt zatik 
harago? 4

Bestelako lankidet zak

Autoikaskunt za: zenbai eztabaida-gai 63

Lexikoa irakasteari buruzko zenbait ohar 76

A1-B1 mailetan lehenaldiko kontaketa lant zeko proposamen 
didaktikoa 92





 HARPIDET ZA-ORRIA

Izen-deiturak:

Kalea: Zenbakia:

Herria eta Pk: Probint zia:

Hizpide aldizkaria jaso nahi dut et xean. 2010ean hiru ale: N.A.N.:
13,80 €. Honela ordainduko dut:

  Kontu korronte bidez

Bankua edo Aurrezki-Kut xa:

Sukurt sala:

Zenbakia:

  Transferent ziaz (Kut xa 2101.0381.01.0003069002)

  HABEren izenean luzaturiko t xekez

 Helbide honetara bidali behar da:
HIZPIDE aldizkaria
Vitoria-Gasteiz, 3
20018 Donostia

 Formulario honetako datuak fi t xategi automatizatu batean bilduko dira, HABEk aldizkaria jasot zeko eskabideak 
kudeatu ahal izateko. Fit xategi datuetara sart zeko, datuak aldatu edo deuseztat zeko eskubidea erabili nahi
izanez gero, HABEra jo dezakezue. Vitoria-Gasteiz kalea, 3-6. 20018 Donostia.

HIZPIDE aldizkaria
Vitoria-Gasteiz, 3
20018 Donostia





Aurkezpena

Hauxe duzu, irakurle, Hizpide aldizkariaren 75. alea. Begira diezaiogun, 
ohi bezala, mamiari.

Monografi a.− Lehenengo artikuluaren izenburua da “Ba al dago bizit zarik 
atazetan oinarritutako irakaskunt zatik harago?” Josu Perales HABEko 
teknikariak idat zi du.

Ez da asmatu oraindik hizkunt z irakasle eta ikasle guztien gogobeteko 
ikasbidea. Artikulu honetan, begiratu egiten zaie ikasbide bat baztert zeko 
eta beste bat lehenesteko, hizkunt z irakaskunt zaren alorrean erabili ohi 
diren arrazoiei. Dirudienez, arrazoi horiek ez daude beti ere proba sen-
doetan sustraiturik.

Bidezkoa da zerbait ordezkat zea, erabilt zen ez diren traste zaharren 
ganbarara eramatea, ikusten denean beste zerbaitek hobeto funt ziona 
dezakeela. Zerbait hobet si eta beste zerbait bazter uzteko erabakiak alde-
raketan izan ohi du oinarri. Baina, ikasbiderik eraginkorrena zein den 
zehaztearren egindako alderaketa-ikerketek makina bat aje eta behaztopa 
dituzte aurrean. Eta ikert zeko ahaleginak egin direnean, ez dira beti gai-
lendu eraginkortasunaren sailkapenean ikasbiderik modernoenak, saldue-
nak, it xuraz erakargarrienak.

Atazetan oinarritutako irakaskunt za zabal-zabal hedatu zen aurreko 
hamarkadan. Baina 2005etik aurrera gainbehera nabarmena sumat zen 
da gaiaren gaineko nazioarteko argitalpenetan. Argitara emandako lanak 
urritu egin dira zeharo. AOIk bere onena emana duelako ote?

Ez da begiesten gramatikaren irakaskunt za duela ehun urte bezala. Baina, 
hizkunt za esparru formalean ikasten denean, komunikazioa helburu, 
hi zkunt z formez ardurat zeak ere adituen arreta piztu du berriro ere. Eta 
hasiak dira autore bat zuk analisi kontrastiboan oinarritutako irakaskunt za 
baita it zulpen-ariketak ere aipat zen.

Hizkunt zari objektu gisa begirat zeko ahalmena: kont zient zia metalin-
guistikoa, lorpen-emait zen aurresalerik garbiena izan zen helduen eus-
kaldunt ze-alfabetat zean burututako azterlan batean.

Teknologia berriak bete-betean sartu dira hizkunt za irakaskunt zaren mun-
duan. Eta begitant zen zaigu, zenbaitetan, teknika azkarxeago ibili dela 
irakaskunt zarako gogoeta teoriko eta metodologikoak baino. Hurrengo 
lana Jon Ant xiak idat zia dugu adibide.

Azkenik, eskuarteko artikuluan, euskara irakasteko moduaren geroaz 
hausnarketa egiteko gonbitea luzat zen da: badago zertaz gogoeta egin 
ikasle bakoit zaren profi la kontuan harturik, ikasgela, esparru informa-
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laren ekarpena eta teknologia berriak elkarrekin uztartu eta zeinek bere 
aldetik ere hiruki horretan zer eskain dezakeen zehaztekoan.

Bestelako lankidet zak.− “Autoikaskunt za: zenbait eztabaida-gai”: horra 
hor hurrengo artikuluaren izenburua Jon Ant xia Beasaingo udal euskal-
tegiko irakasleak paratua. Gero eta ezagunagoak, eta, erabiliagoak dira 
teknologia berriak hizkunt zen irakaskunt zaren alorrean. Bestalde, estu 
loturik ageri zaigu gaur egun autoikaskunt zaren kont zeptua teknologia 
horiei. Eta gero eta gehiago dira, halaber, sistema horren bidez ikasten ari 
diren ikasleak.

Beasaingo udal euskaltegian irakasle diharduen artikulugilearen irit zia 
da ez dela oraindik lortu autoikaskunt zan aurrez aurreko eskola-saioeta-
rako metodologian lortu den garapen-maila. Berak BOGA sistema hartu 
du aztergai. Teknologia berriek egiten duten eskaint za etengabea hain 
da zabala, hain dator arrapaladan, estut xo baikabilt za ipi-apa guztiek 
merezi duten arretaz oldozteko eta, egoki ikusiko balit z, erarik emanko-
rrenean erabilt zeko. Bere proposamen nagusia da, komeni dela tokian 
tokiko ingurunea kontuan hartu eta BOGA euskarria alderdi komunika-
tibotik indartu eta osatu, sistema horretatik ari den ikaslea hizkunt za era-
bilt zaile osoa bihurt zeko bidean.

Hurrengo artikulua Isabel Arrigain euskara-irakasle eta it zult zailea-
ren eskutik datorkigu. Izenburua: “Lexikoa irakasteari buruzko zenbait 
ohar”. Berebiziko garrant zia du, ezbairik gabe, lexikoa hizkunt za batean. 
“Komunikat zeko, emadazu hiztegia eta ez gramatika-liburua” zioen 
irakasle batek. Hizkunt zen irakaskunt zan izan diren eta badiren korronte 
metodologiko guztietan, hein batean nahiz bestean, hartu da aint zat 
lexikoaren irakaskunt za.

Artikulugileak lexikoa sailkat zeko era bat eskaint zen du hemen eta, sai lka-
pen hori gogoan, irakasteko proposamena ere egiten du lexikoaren for-
mari bereziki erreparatuz. Berak zera dio, besteak beste: “-kor at zizkiak, 
esaterako, oinarriari ematen dion esanahia ikasi behar da, ez maitakor, 
haserrekor, suminkor… hit zen gaztelaniazko baliokideak, banan-banan. 
Hori baita, gure ustez, euskal lexikoa ikasteko bide emankorragoa, eta 
lexikoia antolat zeko era ziurragoa”.

Artikulugileak azpimarrat zen du ikasleak ez dituela, besterik gabe, hit zak 
lotu behar ariketak edo jarduerak egiten dituenean, baizik eta ikasi behar 
dituela hit z horien esanahiak, konbinazioak eta erabilera mailak. Lan 
mamit sua da eta irakurterraza aldi berean.

Aipatua dugu lehen ere hainbat eta hainbat adituk, gramatikari ikuspegi 
berriaz so eginez, ahaleginean ari direla horren indar osoa helburua, 
komunikazioa, lort zeko bidean erabat sart zeko. Garbi Ugarte Get xoko 
udal euskaltegiko irakasleak “A1-B1 mailetan lehenaldiko kontaketa 
lant zeko proposamen didaktikoa” egiten du bere lanean.

Gauza jakina da testuek zuzenak ez ezik egokiak ere izan behar dutela 
baldin eta helburu komunikatiboa erabat lortuko bada. Testu bat sortu 
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daiteke, gramatikari dagokionez, zuzena. Baina kontuan hart zen ez 
bada norent zat den, zein egoeratan jasoko den, non, noiz… ez da 
egokia izango. Eta komunikazioa akastuna izateko arriskuan egongo 
da. Zenbaitetan, zuzentasun soilari begiratu izan zaio. Baina, gra-
matikaren ekarpena estimatu arren, hizkunt zen irakaskunt zaren 
alorrean diharduten askoren kezka da nola bilbatu oihal bakarrean 
komunikazioaren hari guztiak eta gramatika bera, ikasleek hizkunt za 
ahalik eta erarik emankorrenean ikas dezaten.

Gramatika komunikatiboa eta gramatika didaktikoa ditu artikulugi-
leak solasgai. Ildo horretatik, proposamen didaktiko bat egitera dator 
iraganeko kontaketa lant zeko baliabidea eskainiz. Proposamen argia, 
zehat za eta baliagarria, ezbairik gabe.

Horra hor, bada, alearen mamia. Hizpidek probet xuzkoa izan daki-
zula opa dizu.


